Care sunt riscurile la care te expui dacă lucrezi
fără forme legale?
•
•
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LEGALE

Contează pentru tine:

- un pas mai aproape de

•

traficul de persoane

•
•

Munca fără forme legale
presupune expunerea la
riscuri majore și pierderea
unor drepturi fundamentale
- o campanie de informare adi

cetățenilor români care

ești lipsit de protecție socială;
nu beneficiezi de prestațiile oferite de
sistemul de securitate socială: alocație pentru
familie, ajutor de șomaj, indemnizație de
maternitate/paternitate (creștere copil), pensie,
asistență medicală în caz de boală etc.;
riști să nu fie respectat programul de lucru și
timpul de odihnă legal și poți munci sub nivelul
tău de calificare și pregătire;
nu beneficiezi de stabilitatea locului de muncă;
ești lipsit de măsuri de protecție și
securitate a muncii, ceea ce poate cauza
producerea unor grave accidente de muncă;
întâmpini dificultăți în a obține recunoașterea
drepturilor cuvenite în urma muncii prestate și
în a reclama angajatorul pentru nerespectarea
reglementărilor în domeniul muncii;
există riscul crescut de a deveni victimă a
exploatării și traficului de persoane.
să știi unde pleci și să semnezi un contract de
muncă în limba română;
să cunoști programul de lucru și salariul real;
să
lași
acasă
copii
ale
tuturor
documentelor personale și să ții legătura cu
familia și apropiații.

Poți fi în pericol dacă:
•
•

ți se propune să ți se plătească drumul cu
împrumut și să pleci cu acte false;
ți se sugerează să nu spui adevărul despre
scopul plecării la trecerea frontierei și ți se cere
pașaportul spre păstrare.

Dacă ești în pericol:
•

•
•

încearcă să scapi din locul în care ești ținut/ă
fără acceptul tău și contactează Poliția sau
Ambasada/Consulatul României din țara în care
te afli;
contactează sediile CGIL și INCA din orașul sau
regiunea în care te afli;
informează orice persoană cu care intri în
contact despre faptul că ești o victimă a
traficului de persoane sau transmite un mesaj
de ajutor către o rudă sau un prieten din țară.
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